








 

Projekttábla a színpad oldalán elhelyezve 

A Termelői Piacon Buch Tibor színművész, 
nótaénekes nótacsokrot énekelt.  

 

Buch Tibor (Budapest, 1969. május 23. –) 

Aranyalma és Pro Theatro díjas magyar színművész, 

énekes, nótaénekes. 

Rendezvényünkön bemutatott repertoárjában 

népdalok, népies műdalok és operett dalok 

szerepeltek. 

„Hagyomány és 
innováció” Népművészeti 

Fesztivál – Nótaénekes 
nótacsokra 

Szervező  

Hévízi Tiszta Forrás Dalkör 

Időpont 

2022. 09.10-ig 

 

 

 

 

 

„Hagyomány és innováció” Népművészeti Fesztivál 

LEADER Project 

 azonosítószáma:VP6-19.2.1-42-9-21 

 

 

 
 

„HAGYOMÁNY ÉS 
INNOVÁCIÓ” 

NÉPMŰVÉSZETI 
FESZTIVÁL – 

NÓTAÉNEKES 
NÓTACSOKRA 

Népművészeti Fesztivál Hévízen 

 



 

A nóta a magyar népi és polgári kultúra kiemelt 

fontosságú eleme, mely ismét reneszánszát éli. 

 

• Népi és népies, egyszerű, közvetlen 

hangú, jól énekelhető szöveges dallam; 

népdal, népies műdal. 

• Az előadó a színpadról lejőve interaktív 

formában mutatta be előadása egy 

részét, ezt a technika lehetővé tette 

számára, a rádiós mikrofon szabad 

mozgást biztosít. 

• Interaktív formában bemutatott 

előadás. 

• Bevonta a közönséget a dalok 

éneklésébe, a fináléban közös táncra. 
 

 

 

 

 
Buch Tibor nótát énekel egy rajongója asztalánál 

 

 
Színpad előtt az énekes rajongói 

 

 

 
Az énekes a nézők között 

 

 

 

 
Tánc az egyik nézővel 



 

A Termelői Piacon a Meseerdő Bábszínház 
bábművészei szórakoztatták a gyerekeket.  

 

Papp Ágnes a társulat alapítója. A hivatásos 

bábszínész diploma megszerzése után a 

Budapest Bábszínházban játszottam közel tíz 

évig.Majd férjével megalapította a Meseerdő 

Bábszínházat. 

Rendezvényünkön bemutatott darabjuk egy igazi 

vásári komédia, az Üssed- üssed botocskám című 

bábelőadás adaptációja. Paprika Jancsi 

főszereplésével. 

„Hagyomány és 
innováció” Népművészeti 

Fesztivál –Bábelőadás 
Szervező  
Hévízi Tiszta Forrás Dalkör 

Időpont 

2022. 09.10-ig 

 

„Hagyomány és innováció” Népművészeti Fesztivál 

LEADER Project 

 azonosítószáma:VP6-19.2.1-42-9-21 

 
 

 

 

„HAGYOMÁNY ÉS 
INNOVÁCIÓ” 

NÉPMŰVÉSZETI 
FESZTIVÁL –
BÁBSZÍNHÁZ 

 

 

 



 

A borkutúra eszközeit is bemutatta a 
néprajztudós 

Burján István a Pécsi JPM 
Főmuzeológusa tartott előadást 

 Az előadáson főképp a népi borászati 
eszközökről volt szó, de hozott magával 
viseleteket és egyéb izgalmas 
eszközöket is, az előadást 
illusztrálandó 

 Az interaktív előadáson lehetőség volt 
a viseletek felpróbálására is. 

 

„Hagyomány és 
innováció” 

Népművészeti 
Fesztivál – 

Népművészeti 
tárgyak bemutatója 

Szervező  
Hévízi Tiszta Forrás Dalkör 

Időpont 
2022.09.08-09.10-ig  

 

 

 

„HAGYOMÁNY 
ÉS INNOVÁCIÓ” 
NÉPMŰVÉSZETI 

FESZTIVÁL 

LEADER Project 
azonosítószáma:VP6-19.2.1-

42-9-21 

 



 

A legismertebb népi hangszerek 
bemutatása a színpadon. Tekerőlant, több 
féle furulya, doromb, citera, hegedű stb. 
Többrétű műsor izgalmas gyerek és felnőtt 
program 

 

„Hagyomány és 
innováció” 

Népművészeti 
Fesztivál – 

Népzenével kísért 
interaktív 

gyerekműsor 
Népi hangszer 

bemutató 
Szervező  
Hévízi Tiszta Forrás Dalkör 

Időpont 
2022.09.08-09.10-ig  

Mindkét produkció Varga Endre 
zeneművész közreműködésével 
valósult meg. 
A hangszerbemutatót... közösen, míg az 
interaktív foglakozást két néptáncos 
kislány közreműködésével valósította 
meg. 
 

„HAGYOMÁNY ÉS 
INNOVÁCIÓ” 
NÉPMŰVÉSZETI 
FESZTIVÁL 
LEADER Project 
azonosítószáma:VP6-
19.2.1-42-9-21 

  

 

„HAGYOMÁNY 
ÉS INNOVÁCIÓ” 
NÉPMŰVÉSZETI 

FESZTIVÁL 

LEADER Project 
azonosítószáma:VP6-19.2.1-
42-9-21 

 



 

Színpadon a Hévízi Tisztaforrás Dalkör, a 

rendezvény szerevezője 

A Városi Díszteremben álltak színpadra a 
meghívott kórusok. Elsőként a szervezők. A 
rendezvény zárásaként pedig ismét színpadra 
léptünk, immár régi tagjainkkal kiegészülve. 

 

Alsópáhoki Bodzavirág népdalkör fellépése 

 

 
Papp Gábor Polgármester Úr a rendezvény 
megnyitóján beszél 

„Hagyomány és 
innováció” Népművészeti 

Fesztivál –Tükörmágia- 
avagy Mondd meg ki 

vagy! 
Szervező  
Hévízi Tiszta Forrás Dalkör 

Időpont 

2022. 09.10-ig 

 

 

 

„Hagyomány és innováció” Népművészeti Fesztivál 

LEADER Project 

 azonosítószáma:VP6-19.2.1-42-9-21 

 
Színpadon a Csókai, határon túli Népdalkör 

 

 

 

„HAGYOMÁNY ÉS 
INNOVÁCIÓ” 

NÉPMŰVÉSZETI 
FESZTIVÁL –ERDEI 
AKCIÓ KIÁLLÍTÁS 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
Színpadon a Püspökladányi hagyományőrző 

Népdalkör 

 

 

 
A fináléban színpadon az együttes korábbi tagjai 

is. 

 
Műsorvezető felkonferálja a fellépőt, a 

pulpituson elhelyezve a projekttábla 

 
A Hévízi Tiszta Forrás Dalkör 
megalakulásának 20. évfordulója 
alkalmából megrendezett Gálaműsoron a 
meghívott kórusok közel 100 fővel 
képviselték magukat. A műsor első és 
utolsó fellépője volt a vendéglátó 
Tisztaforrás Dalkör. A gálaműsort Papp 
Gábor Polgármester nyitotta meg. 
 
 
A műsor zárásaként a művelődési központ 
igazgatója emléklapot adott át a résztvevő 
kórusok vezetőinek.  



Meghívottak voltak:  
- alsópáhoki  

Bodzavirág Népdalkör 
 

- bókaházi  
Bokréta Hagyományőrző Egyesület 
 

- zalaapáti 
Rozmaring Népdalkör 
 

- zalaszentgróti 
Mézespatkó Alkotóműhely 
 

- püspökladányi  
Törő Gábor Hagyományőrző Népdalkör 
 

- csókai 
II. Rákóczi Ferenc MME 
 

 
 

A Gálaműsort követően vacsorára láttuk 

vendégül a résztvevő kórusok tagjait. Itt kerültek 

kiosztásra a kóstolócsomagok is. 

 

 

 

A 
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Beszélgetés a színpadon, műsorvezető- 
konferansziéval, kezükben két rádiós 
mikrofonnal, mely a hangtechnikai 
szolgáltatás részét képezte 

 

 

„Hagyomány és 
innováció” 

Népművészeti 
Fesztivál – 

Színpad, 
Hang és fénytechnikai 

szolgáltatás, 
Konferálás, 

műsorvezetés 
Szervező  
Hévízi Tiszta Forrás Dalkör 

Időpont 
2022.09.08-09.10-ig 

Színpad a piac területén, tőle jobbra 

hangtechnikai berendezések, két hangfal 

és kontroll láda, mikrofonok. 

Mindhárom napon a rendezvény 

műsorvezetése, konferálása. 

 
 

„HAGYOMÁNY ÉS 
INNOVÁCIÓ” 
NÉPMŰVÉSZETI 
FESZTIVÁL 
LEADER Project 

azonosítószáma:VP6-

19.2.1-42-9-21 
  

 
 

„HAGYOMÁNY 
ÉS INNOVÁCIÓ” 
NÉPMŰVÉSZETI 

FESZTIVÁL 

LEADER Project 

azonosítószáma:VP6-19.2.1-

42-9-21 

 

 



 

Projekttábla a Népművészeti-kézműves 
foglakozás sátrán 

A Termelői Piacon Népművészeti 
kézműves foglakozás 

• Díszítőművészeti foglalkozás, 

egyszerű népi hímzés készítése  

• Naponta más és más technika a 

hímzés mellett

 

„Hagyomány és innováció” 
Népművészeti Fesztivál – 
Népművészeti kézműves 

foglakozás 

Szervező  

Hévízi Tiszta Forrás Dalkör 

Időpont 

2022.09.08-09.10-ig 

 

 

 

„Hagyomány és Innováció” 
LEADER Project 
azonosítószáma:VP6-19.2.1-42-
9-21 
 

 

 

  

  

 

„HAGYOMÁNY 
ÉS INNOVÁCIÓ” 
LEADER 
PROJECT 
AZONOSÍTÓSZÁ
MA:VP6-19.2.1-
42-9-21 

Népművészeti Fesztivál 

Hévízen 

 



• 

 

•  

 
 

 

 
 

 



 

Népi Játszótér a Termelői Piacon, háttérben 
a projecttábla 

A Termelői Piacon  Népi Játszótér 

• A Fanyűvő játékpark fa népi 

játszóterét a gyerekek a Piacon 

élvezettel vették birtokba! 

• A népi játékok tematikusan változtak, 

a kutyás napra kutyás játékokkal is 

érkeztek! 

 

Köszönjük a Magyar Állam és az 

Európai Unió támogatását 

„Hagyomány és 
innováció” 

Népművészeti 
Fesztivál – NÉPI 

JÁTSZÓTÉR 

Szervező  

Hévízi Tiszta Forrás Dalkör 

Időpont 

2022.09.08-09.10-ig 

 

 

„Hagyomány és 
Innováció” LEADER 
Project 
azonosítószáma:VP6-
19.2.1-42-9-21 
 

  

 

 

 

  

 

„HAGYOMÁNY 
ÉS INNOVÁCIÓ” 

LEADER 
PROJECT 

AZONOSÍTÓSZÁ
MA:VP6-19.2.1-

42-9-21 

LEADER Project 

azonosítószáma:VP6-19.2.1-42-

9-21 

 

 

 



 

Külön plakáton mutattuk be ezt a 
rendezvényelemet, hogy 
nagyobb érdeklődést 
generáljunk. 
 

A bemutatón tenyésztőket kértünk fel 

részvételre, hiszen leginkább ők értenek 

az adott fajtákhoz! Minden kennel 

bemutatkozott. Ezt követően egy 

vonuláson mutatták be az állatokat, 

majd lehetőség volt a kutyasimogatásra, 

a gyerekek nagy örömére.  

 

„Hagyomány és 
innováció” 

Népművészeti 
Fesztivál – 

Magyar kutyafajták 
bemutatója és 
kutyasimogató 

Szervező  
Hévízi Tiszta Forrás Dalkör 

Időpont 
2022.09.08-09.10-ig  

Meglepetés vendégünk egy sólyom 
volt! 

 
„HAGYOMÁNY ÉS 
INNOVÁCIÓ” 
NÉPMŰVÉSZETI 
FESZTIVÁL 
LEADER Project 

azonosítószáma:VP6-

19.2.1-42-9-21 
  

 

 

„HAGYOMÁNY 
ÉS INNOVÁCIÓ” 
NÉPMŰVÉSZETI 

FESZTIVÁL 

LEADER Project 

azonosítószáma:VP6-19.2.1-

42-9-21 

 



 
 

Bemutatkozó tenyésztők: 

Nagyvázsonyi Rasztapuli Kennel 

tenyésztő:Isóné Enikő 

Fülöphegyi-Fehér Kuvasz Kennel 

tenyésztő: Pál Erika 

Zalai Subás Komondor Kennel 
tenyésztő: Wagner Edit 
 
Rezerta Réti Pumi Kennel 
tenyésztő: Takácsné Melinda 
 
Kövesbérci Betyár Mudi Kennel 
tenyésztő:Baráth Margaréta 
 
Sági Solymász Magyarvizsla kennel 
tenyésztő: Pákozdi Sándor 
 
Vakvágta Magyar Agár Kennel 
tenyésztő: Knappné Isa Mária 
 

 

 

 

 

 

 

A rendezvényelem rendkívül népszerű 

volt a piaclátogatók és a kifejezetten a 

programra érkezők körében is. 

A méltán híres magyar kutyafajták 

barátságos kedves gyermekkedvelő 

példányait mutatták be, amely példányok 

mindegyike tenyésztésben van, tehát 

tökéletes példányai az adott fajtának. 

 



 

Szervező  
Hévízi Tiszta Forrás Dalkör 

Időpont 

2022. 09.08-10-ig 

„Hagyomány és Innováció” LEADER Project azonosítószáma:VP6-19.2.1-42-9-21 

Karnics Tibor hévízi képzőművész népművészeti 

ihletésű nagyméretű képekből álló 

festményciklusának erdei akció kiállítása. A kiállítás 

az erdőben valósult meg. A képek a fákon voltak 

elhelyezve olyan speciális rögzítéssel, mely a fákban 

nem okozott károsodást és nyom nélkül 

eltávolítható volt. A képeket három napon 

keresztül lehetett megtekinteni. Esténként a 

kiállítás lebontásra került, másnap ismét 

felépítették a szervezők. A három nap alatt 

rengeteg akció valósult meg. Tárlatvezetések, 

flashmobok, zenés tárlatvezetések a kurátor és az 

alkotó részvételével. 

A flashmobokról és a zenés tárlatvezetésekről 

filmek is készültek. 

  

Kiállítás megnyitó:  

A kiállítás megnyitón félszáz ember vett részt. Az 

egybegyűlteket Papp Gábor köszöntötte. Ezt követően a 

kurátor köszöntötte a résztvevőket, majd Verebes 

György Festőművész a Szolnoki Művésztelep igazgatója 

nyitotta meg a kiállítást és méltatta az alkotást és azt a 

módot, ahogyan műveit tálalta, hiszen mint elmondta 

egyszerre performance, festészeti kiállítás és installációs 

művészet az amit láthatunk.  

A kiállítás megnyitón helyi termelőktől beszerzett 

alapanyagokból készült hidegtálakkal és helyi borokkal 

kínálták a vendégeket. 

„HAGYOMÁNY ÉS 

INNOVÁCIÓ” 

NÉPMŰVÉSZETI 

FESZTIVÁL –ERDEI 

AKCIÓ KIÁLLÍTÁS 



        



    

                              

       



 

  



         

    



  

   

 



 



 

Helyi borászat bemutatóján a Leader tábla 

Több termelő részvételével zajló 
bemutatók! 

A Termelői Piac vállalkozó kedvű termelői 

részt vettek egy színpadi beszélgetésben, 

ahol nem csak szakmai múltjukra és 

mesterségük csínjára-bínjára volt kíváncsi 

a riporter, de a jelenlegi gazdasági 

helyzetről és az őket érintő kérdésekről is 

szó esett kötetlen, fesztelen formában. 

• A résztvevő termelők bemutatták 

standjaikat, ahol a rendezvény plakátja 

is kihelyezésre került. Egész piac alatt 

lehetőség volt kóstolóra! 

• Kóstolócsomagokat állítottunk össze a 

termelők kínálatából, melyeket a 

városunkba látogató vendégeinknek 

osztottunk szét. Azoknak akik részt 

vettek a Népzenei Gálaműsoron. 

 

„Hagyomány és 
innováció” 

Népművészeti 
Fesztivál – Helyi 

termelők 
bemutatkozó 
showműsora 

Szervező  

Hévízi Tiszta Forrás Dalkör 

Időpont 

2022.09.08-09.10-ig 

 

„HAGYOMÁNY ÉS 
INNOVÁCIÓ” 
NÉPMŰVÉSZETI 
FESZTIVÁL 
LEADER Project 

azonosítószáma:VP6-

19.2.1-42-9-21 
  

 

 

„HAGYOMÁNY 
ÉS INNOVÁCIÓ” 
NÉPMŰVÉSZETI 

FESZTIVÁL 

LEADER Project 

azonosítószáma:VP6-19.2.1-

42-9-21 

 



 

Beszélgetés a színpadon a termékekről és a 
termelésről 

Mi került a 
kóstolócsomagba? 

Termények: 

 

• A Tüskevár Kert Arónia 

egészségvédő italából kóstoló, 

• Csizmás Egregyi szörp kóstoló, 

• Mózner pincészet borából kóstoló 

• Kézműves aszalmány, 

• Gyümölcsbor és pálinka 

szóróanyagai,  

• Vadkovásszal készült kenyér 

kóstoló  

• Bio burgonya és zöldség csomag 

• Chili izelítő 

• Kolbász kóstoló   

  

„A Hévízi Termelői Piac árusai 

közül a termelők két 

alkalommal mutatkoztak be. 

Csütörtöki és szombati 

piacnapon.” 

Lásd még Plakát: 

HOGYAN, MIBŐL, MIVEL, MIT? 

 

Kóstolócsomagok a Népzenei Gálaműsoron 

 

 



 

Keramikus Népi Iparművész 
bemutatkozása 

Több termelő részvételével zajló 
bemutatók! 

A Termelői Piac vállalkozó kedvű 
kézművesei részt vettek egy színpadi 
beszélgetésben, ahol nem csak szakmai 
múltjukra és mesterségük csínjára-bínjára 
volt kíváncsi a riporter, de a jelenlegi 
gazdasági helyzetről, a nyersanyagok 
beszerzési lehetőségének változásáról is 
szó esett kötetlen, fesztelen formában. 

 A résztvevő termelők bemutatták 
standjaikat, ahol a rendezvény plakátja 
is kihelyezésre került. Egész piac alatt 
lehetőség volt bemutatók 
megtekintésére! 

 Korongozás, 
 Horgolás,  
 Vesszőfonás és kosárkészítés, 
 Szarutárgy összeállítás 

 

„Hagyomány és 
innováció” 

Népművészeti 
Fesztivál – Helyi 

kézművesek 
bemutatkozó 
showműsora 

Szervező  

Hévízi Tiszta Forrás Dalkör 

Időpont 

2022.09.08-09.10-ig 

 
 

„HAGYOMÁNY ÉS 
INNOVÁCIÓ” 
NÉPMŰVÉSZETI 
FESZTIVÁL 
LEADER Project 
azonosítószáma:VP6-
19.2.1-42-9-21 

  

 

 

„HAGYOMÁNY 
ÉS INNOVÁCIÓ” 
NÉPMŰVÉSZETI 

FESZTIVÁL 

LEADER Project 
azonosítószáma:VP6-19.2.1-42-9-

21 

 



 

Beszélgetés a színpadon. 

 

„A Hévízi Termelői Piac 

árusai közül a termelők két 

alkalommal mutatkoztak be. 

Csütörtöki és szombati 

piacnapon.” 

Külön plakáton mutattuk be ezt 
a rendezvényelemet, hogy 
nagyobb érdeklődést 
generáljunk. 
 

Szaruműves termékei a rendezvény napján, a 
termelői piacon. 

 

 


